
COFNODION CYFARFOD O’R PWYLLGOR CYNLLUNIO a HAWL TRAMWY 
a gynhaliwyd yn SIAMBR y CYNGOR, HWLFFORDD, DDYDD MAWRTH, 21 
MAWRTH 2017 am 10.00 a.m.  

Presennol:

Y Cynghorwyr P A Stock (Cadeirydd), T J Richards (Is-gadeirydd),  G Bowen, J 
A Brinsden, D M Bryan, B J Hall, O W James, K Lewis, R M Lewis, P J Morgan, 
Myles Pepper, G Price, Jacob Williams a W J A Williams.

Aelodau yn mynychu gyda Chydsyniad y Cadeirydd: 

Y Cynghorydd Pat Davies – parthed Eitem 11 ar yr  Agenda – 7 High Street, 
Abergwaun
Y Cynghorydd T Hodgson – parthed Eitem 7 ar yr Agenda – Pine View Lodge, 
Cosheston, Doc Penfro
Y Cynghorydd D J Neale – parthed Eitem 6 ar yr Agenda – Tir i’r Dwyrain o 
Llandigwynett, Sageston
Y Cynghorydd Susan Perkins  - parthed Eitem 10 ar yr Agenda– Highway 
House, Ferry Terrace, Waterloo, Doc Penfro
Y Cynghorydd T B Tudor – parthed Eitem 13 ar yr Agenda – Safle ger Slade 
Lane, Hwlffordd

Swyddogion yn Bresennol: 

Dr S Jones, Cyfarwyddwr Datblygu 
Mr D Popplewell, Rheolwr Datblygu (Timau Ardal) 
Mr M Simmons, Rheolwr Datblygu (Prif Brosiectau ac Ymrwymiadau Cynllunio)  
(rhan o’r cyfarfod)
Mr M Allen, Arweinydd Tîm Ardal (De) (rhan o’r cyfarfod)
Mr C Jones, Arweinydd Tîm Ardal (Gogledd) (rhan o’r cyfarfod)
Ms C Jenkins, Senior Planning Officer (rhan o’r cyfarfod) 
Mr S Benger, Swyddog Rheoli Datblygiad Priffyrdd 
Mrs R Young, Prif Gyfreithiwr - Cyfreitha
Ms C Davies, Clerc y Pwyllgor 

Ymddiheuriadau am Absenoldeb: 

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb. 

88.  Amrywio Trefn yr Agenda  

Cyhoeddodd y Cadeirydd y byddai trefn yr Agenda yn cael ei hamrywio. 

89. Datganiadau Diddordeb 

N chafwyd unrhyw ddatganiad diddordeb. 

90.  Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol  

Cynigiwyd gan y Cynghorydd P Stock; Eiliwyd gan Myles Pepper
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PENDERFYNWYD 

Bod y fersiwn Saesneg o Gofnodion y Cyfarfod a 
gynhaliwyd ar 14 Chwefror 2017  yn cael ei gymeradwyo fel 
cofnod cywir, yn amodol ar y newid canlynol.

Cofnod 85 – Tir ger Slade Lane, Haverfordwest – Codi 24 
annedd gyda mynediad cysylltiedig, isadeiledd a gwaith 
tirlun  – Tudalen 11, paragraff 4 – bod y Cynghorydd Bryan 
wedi gofyn i’r Cadeirydd os mai’r  achos oedd, fel yr oedd y 
Cadeirydd wedi datgan, y byddai 8 annedd yn fyngalos 
wedi eu haddasu ar gyfer pobl gydag anabledd. 
Cadarnhaodd y Cadeirydd bod hynny’n wir.  

Cynigiwyd gan y Cynghorydd R G Bowen; Eiliwyd gan y Cynghorydd K Lewis 

PENDERFYNWYD

Bod y fersiwn Gymraeg o Gofnodion y Cyfarfod a 
gynhaliwyd ar 14 Chwefror 2017  yn cael eu cymeradwyo 
fel cofnod cywir, yn amodol ar y ffaith bod enwau rhai 
Cynghorwyr heb eu cynnwys yn y ddogfen gyfieithiedig.

91.  Adroddiad er Gwybodaeth Aelodau – Crynodeb o ddyletswyddau Aelodau 

Eglurodd y Cadeirydd i’r Pwyllgor bod yr adroddiad hwn yn crynhoi 
dyletswyddau’r Aelodau a’i fod wedi ei fwriadu i gynorthwyo Aelodau yn eu rôl ac 
i hysbysu Aelodau o’r cyhoedd oedd yn mynychu’r cyfarfod. 

92.  Cais cynllunio Rhif 15/0250/PA – Tir ger Slade Lane, Hwlffordd - Codi 24 
annedd gyda mynediad, isadeiledd a gwaith tirlun cysylltiedig.  

Roedd y cais hwn wedi ei gyflwyno i’w ystyried gan y Pwyllgor gan fod y safle 
dros 1 hectar (paragraff 1(a) o’r cynllun dirprwyo). 

Pwrpas y cyfeirio oedd cadarnhau’r rheswm dros ei gymeradwyo; ac i sefydlu 
amodau cynllunio a thermau o gytundeb adran 106 y cyfeirir ati yn yr adroddiad  
i’r Pwyllgor Cynllunio & Hawliau Tramwy yn dilyn cymeradwyo’r cais yn y 
Pwyllgor Cynllunio & Hawliau Tramwy ar 14 Chwefror 2017. 

Hysbyswyd y Pwyllgor bod hysbysiad dyledus wedi ei dderbyn oddi wrth y 
buddgyfranogwr canlynol a oedd am ymarfer ei hawl i gyfarch y Pwyllgor. 

 Y Cynghorydd T Tudor, Aelod ward gyffiniol 

Dywedodd y Cynghorydd B J Hall mai’r prif fater yn ymwneud â’r cais hwn oedd 
bod y rhwydwaith priffyrdd presennol yn is-safonol ac nad yw’r  cynnig yn ateb y 
lefel angenrheidiol o dai fforddiadwy a chyfraniad ariannol.  Holodd y 
Cynghorydd Hall a fyddai’r materion hyn yn cael eu gorfodi a’i bod yn hanfodol 
dod i’r penderfyniad cywir. Dywedodd y Rheolwr Datblygu - Timau Ardal, bod y 
gyfraith yn mynnu bod unrhyw ganiatâd cynllunio yn rhoi rhesymau pam y cafodd 
ei dderbyn.
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Dywedodd y Cynghorydd P J Morgan bod y cais wedi ei dderbyn o’r blaen yn 
2016 a gofynnodd a oedd asesiad hyfywedd wedi ei gynnal ar y safle. Atebodd y 
Rheolwr Datblygu - Prif Brosiectau ac Ymrwymiadau Cynllunio bod asesiad 
hyfywedd wedi ei gyflwyno gan yr ymgeisydd ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor. 

Holodd y Cynghorydd Jacob Williams am gofrestru tir fel maes y pentref a 
dywedodd os byddai’r broses hon yn aflwyddiannus a bod parcio ceir yn cael ei 
ganiatáu ar y tir a oedd wedi ei glustnodi ar gyfer maes y pentref y dylid rhoi 
pŵer dirprwyedig i’r Pennaeth Cynllunio i symud y mater ymlaen. Dywedodd y 
Rheolwr Datblygu - Timau Ardal bod ceisiadau maes y pentref yn aml yn cymryd 
rhwng chwe mis a dwy flynedd ac y gallai cofrestru fod yn broses hirfaith. 
Ychwanegodd bod yr Aelodau wedi penderfynu bod y cynnig yn dderbyniol gyda 
pharcio ceir o fewn i safle’r cais, ac atgoffodd hwy o’r angen i roi rhesymau 
penodol pam y dylid rhoi caniatâd gan fod hynny’n angen cyfreithiol.   

Dywedodd y Cynghorydd P J Morgan iddo bleidleisio o blaid y cais pan 
gymeradwywyd ef yn flaenorol yn Ebrill 2016, a bod parcio yn flaenorol  wedi ei 
osod y tu allan i’r safle, fodd bynnag, gan fod hyn bellach wedi ei gynnwys y tu 
fewn i’r safle ac y byddai’r datganiad hyfywedd yn cyfarwyddo’r cytundeb Adran 
106. 

Holodd y Cynghorydd R Lewis beth fyddai’n digwydd i’r cais os na fyddai’r 
Aelodau yn gallu rhoi rhesymau sylweddol dros gymeradwyo’r cais. Dywedodd y 
Rheolwr Datblygu, Timau Ardal y byddai’r mater yn dychwelyd  i’r Pwyllgor 
Cynllunio a Hawliau Tramwy hyd nes bod yr Aelodau yn gallu rhoi rhesymau. 
Atgoffodd y Rheolwr Datblygu – Timau Ardal yr Aelodau o’u pryderon ynglŷn â 
diogelwch y briffordd a gofynnodd a oedd yr angen am ddarparu tai yn 
gorbwyso’r gwrthdaro yn erbyn diogelwch y briffordd.  

Dywedodd y Cynghorydd D M Bryan ei fod ef o’r farn bod safbwynt wedi ei 
gymryd yn y cyfarfod diwethaf nad oedd problemau a ragwelid ynglŷn â’r 
briffordd yn rhai na ellid eu datrys. Dywedodd y Cynghorydd O W James bod 
diogelwch y briffordd yn ôl yr Aelodau yn ddigonol a bod parcio o fewn y safle yn 
foddhaol ac mai oherwydd y ddau reswm hyn yr oedd yr Aelodau wedi mynd yn 
groes i argymhellion y swyddog.

Cynigiwyd gan P J Morgan; Eiliwyd gan y Cynghorydd J A Brinsden

PENDERFYNWYD

Bod y Pwyllgor yn cadarnhau’r rhesymau canlynol dros 
gymeradwyo: 

a) Bod diogelwch y briffordd yn cael ei ystyried yn ddigonol 

b) Bod y ddarpariaeth ar gyfer parcio ceir yn cael ei 
ystyried yn foddhaol 
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93.  Cais cynllunio Rhif 16/0475/PA - Pine View Lodge, Cosheston, Doc Penfro - 
Ymestyn Safle Pine Lodge drwy leoli safle ar gyfer tair carafán sefydlog, 
dwy garafán deithiol, ystafell gwasanaeth, ardal llawr caled, ffordd  ac 
adleoli bloc stabl a thomen dail a gymeradwywyd o’r blaen o dan 
13/0744/PA

Cyflwynwyd y cais hwn o’r blaen i’r pwyllgor ar 8 Tachwedd 2016 gan fod y 
Cyfarwyddwr Datblygu wedi diddymu’r cais o’r Cynllun Dirprwyaeth  oherwydd y 
materion cymhleth a sensitif sy’n codi; gohiriwyd y penderfyniad hyd nes cael 
archwiliad safle a gynhaliwyd ar 7 Rhagfyr 2016. 

Wrth siarad gyda chytundeb y Cadeirydd, dywedodd y Cynghorydd Tessa 
Hodgson, Aelod Lleol bod y cais hwn yn galw am ehangiad sylweddol a fyddai’n 
newid cymeriad y safle o bedwar llain i saith, ac yn cynyddu’r nifer o deuluoedd 
ar y safle bedair gwaith. Dywedodd bod y cais yn ei barn hi yn groes i bolisïau  
GN.1 a GN.32 ac nad oedd y safle yn hygyrch i wasanaethau a mwynderau lleol 
nac wedi ei leoli’n sensitif o fewn y tirlun. Ychwanegodd ymhellach bod 
datblygiad wedi dechrau yn Hydref 2013 ac fe’i rheoleiddiwyd gan y Pwyllgor ym 
Mehefin 2014 a bod rhestr faith o amodau heb eu gweithredu na’u gorfodi. 
Dywedodd i ail garafan sefydlog gael ei gosod ym Mehefin 2015 heb ganiatâd 
cynllunio ac i rybudd gorfodaeth gael ei gyhoeddi yn Ebrill 2016.  Pwysleisiodd y 
cyfnod sylweddol o amser roedd y mater wedi llusgo ymlaen a’r diffyg 
gorfodaeth. 

Hysbyswyd y Pwyllgor bod hysbysiad dyledus wedi ei dderbyn oddi wrth 
fuddgyfranogwyr a oedd am ymarfer eu hawl i annerch y Pwyllgor:  

 Mr George Allingham – Cynrychiolydd Cyngor Cymuned 

 Mr Wayne Whitbread – Ymgeisydd

 Mrs Jane Lee – Gwrythwynebwr

Wrth ymateb i anerchiad Mr Whitbread holodd y Cynghorydd D M Bryan Mr 
Whitbread pam nad oedd yr amodau blaenorol wedi eu gweithredu a pha 
sicrwydd y gallai roi i’r Aelodau y byddai hyn yn digwydd. Dywedodd Mr 
Whitbread iddo golli’r tymor plannu ond bod y gwaith tirlunio bellach wedi ei 
wneud.  Cadarnhaodd Arweinydd y Tîm Ardal bod y cynllun tirlunio ar y safle sy’n 
bodoli ac ar yr estyniad arfaethedig i’r safle bellach yn cael ei ystyried yn 
dderbyniol. 

Dywedodd y Cynghorydd G Price iddo fynychu tri ymweliad â’r safle a gweld y 
safle yn datblygu a chymeradwyodd Mr Whitbread ar y gwaith oedd wedi ei 
wneud a dywedodd ei fod wedi ei sgrinio yn eithaf da. 

Dywedodd y Cynghorydd D M Bryan ei fod yn hynod o bryderus am nad oedd 
amodau wedi ei gweithredu na’u gorfodi a holodd pam roedd Swyddogion yn 
ystyried nad oedd hi’n “fuddiol i weithredu”. Dywedodd y Rheolwr Datblygu , 
Timau Ardal nad oedd pethau yn cael eu hystyried yn gyfleus pan oedd y tor-
amod yn doriad technegol ond nad oedd yn gwneud difrod o bwys ac yn un nad 
oedd yn achosi digon o niwed o bwys i gyfiawnhau rhybudd gorfodi.  Cyfeiriodd 
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at yr amod tirlunio a dywedodd na ellid plannu y tu allan i’r tymor plannu; o 
ganlyniad penderfynwyd na ellid cwblhau’r plannu o fewn y cyfnod penodol o 
amser gan y byddai’n debygol o fod yn aflwyddiannus, felly nid oedd unrhyw 
gyfiawnhad dros gyhoeddi rhybudd gorfodaeth. 

Mynegodd y Cynghorydd R G Bowen bryder parthed twf y safle  ac ymholodd am 
y posibilrwydd o weithgaredd masnachol yn digwydd mewn perthynas â rhentu 
carafanau. Mewn ymateb dywedodd y Rheolwr Datblygu, Timau Ardal bod yr 
amod ynglŷn â gweithgaredd masnachol yn ymwneud â rhwystro cerbydau 
busnes a gweithgareddau busnes a allai gael effaith ar gymeriad ac 
ymddangosiad y safle.

Dywedodd y Cynghorydd T J Richards bod peidio â gorfodi amodau yn achos 
pryder a’i fod yn barod i gefnogi’r cais os byddai’r amodau yn cael eu gorfodi.   
Dywedodd y Rheolwr Datblygu, Timau Ardal bod gofyn i Swyddogion wneud 
penderfyniadau ar sail natur y tor-amodau. 

Cwestiynodd y Cynghorydd Jacob Williams yr amod yn ymwneud â llinell derfyn 
y garthffos gyhoeddus a holodd sut y gallai’r Awdurdod sicrhau y byddai’r amod 
hon yn cael ei pharchu ac a oedd hyn yn fater cynllunio. Wrth ymateb hysbysodd 
y Rheolwr Datblygu, Timau Ardal bod ymateb ymgynghoriad Dŵr Cymru wedi 
argymell yr amod a’i bod yn addas i’r Awdurdod osod yr amod gan fod yr 
ymgeisydd yn bwriadu cysylltu â’r garthffos fudr.  

Cyfeiriodd y Cynghorydd Jacob Williams at ddiffyg darpariaeth yr Awdurdod ar 
gyfer sipsiwn, a dywedodd bod pedair carafán sefydlog a thair carafán symudol 
yn rhywbeth gwahanol iawn i’r hyn a ystyriwyd yn wreiddiol gan y Pwyllgor yn 
2015. Ychwanegodd y dylid yn ei farn ef ystyried y cais pan fyddai’r angen yn 
codi a phan fyddai dibynyddion Mr Whitbread yn ddigon hen i fyw ynddynt. 
Ychwanegodd ymhellach nad oedd yn hyderus y byddai’r amodau yn cael eu 
gweithredu na’u  gorfodi.  

Cynigiwyd gan y Cynghorydd  B J Hall; Eiliwyd gan y Cynghorydd W J A 
Williams

PENDERFYNWYD

Bod y cais i’w gymeradwyo yn amodol ar yr amodau y 
manylwyd arnynt yn Adran  1.1 o adroddiad y Cyfarwyddwr 
Datblygu.  

94.  Cais Cynllunio Rhif 15/1266/PA - Highway House, Ferry Terrace, Waterloo, 
Doc Penfro - Dal at y deunydd cymysg o dir ac adeiladau fel canolfan 
trosglwyddo / ailgylchu a pharcio cerbydau cario nwyddau trymion.

Cyflwynwyd y cais hwn i sylw’r Pwyllgor gan i’r Cyfarwyddwr dynnu’r cais o’r 
Cynllun Dirprwyo oherwydd y materion cymhleth a sensitif a oedd yn codi.  

Hysbysodd y Prif Swyddog Cynllunio yr Aelodau bod tri llythyr wedi eu derbyn 
ers i’r adroddiad gael ei gyhoeddi ond nad oedd y rhain yn gymwys fel 
cyflwyniadau hwyr i’w hadrodd wrth y Pwyllgor. 
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Dywedodd y Cynghorydd S Perkins, Aelod Lleol yn siarad gyda chaniatâd y 
Cadeirydd bod, bod, ers newid perchennog yr iard scrap dair blynedd yn ôl, 
gynnydd mewn gweithgarwch ar y safle a bod hynny wedi arwain at gwynion 
rheolaidd ynglŷn â sŵn, cerbydau yn cyrraedd y ffordd a cherbydau scrap yn cael 
eu codi ar bennau ei gilydd. Dywedodd bod gwaith yn aml yn digwydd hyd hwyr y 
nos ac ar y penwythnosau ac nad oedd trigolion yn gallu agor eu ffenestri 
oherwydd y sŵn gormodol. Dywedodd bod Aelod Lleol y Cynulliad wedi 
mynychu’r safle  ac wedi mynegi pryder parthed materion Iechyd a Diogelwch.  
Rhoddodd y Cynghorydd Perkins wybod ei bod yn siarad ar ran Cyngor Tref Doc 
Penfro yn ogystal, a bod y Cyngor o’r farn nad oedd y safle yn un addas ac nad 
oedd digon o le i Gerbydau nwyddau trymion droi. Wrth grynhoi dywedodd y 
Cynghorydd Perkins bod y safle yn llawer rhy fach ar gyfer yr hyn oedd yn 
digwydd yno a’i fod yn rhy agos i drigolion lleol. Adroddodd bod yr ymgeisydd 
wedi cael llaweroedd o gyfleoedd i dacluso’r safle, i leihau’r scrap ac i symud 
cerbydau, ond nad oedd wedi gwneud hynny. 

Hysbyswyd y Pwyllgor bod rhybudd dyledus wedi ei dderbyn oddi wrth y 
buddgyfranogwyr canlynol a oedd am ymarfer eu hawliau i annerch y Pwyllgor:   

 Mr Nathanial Green – Asiant

 Mrs Geraldine Butland – Gwrthwynebwraig

Mewn ymateb i anerchiad Mr Green holodd y Cynghorydd D M Bryan am sawl 
blwyddyn roedd y safle wedi bod yn gweithredu heb ganiatâd cynllunio. 
Dywedodd Mr Green ei bod wedi bod yn gweithredu yn ddigon hir iddi fod yn 
gyfreithlon. 

Dywedodd y Cynghorydd Myles Pepper bod tystiolaeth ffotograffig ar gael a 
oedd yn awgrymu bod yr ymgeisydd wedi torri amodau. Dywedodd Mr Green 
nad oedd y rhain yn ei farn ef yn faterion gorfodaeth gwirioneddol ond yn bolisïau 
bras y Cyngor gan nad oedd amodau penodol wedi eu nodi i’r asiant.  Wrth 
ymateb holodd y Cynghorydd Pepper a oedd parcio ar dir pobl eraill a blocio 
ffyrdd yn cael ei ystyried yn rhesymol gan yr ymgeisydd. Dywedodd Mr Green pe 
bai amodau yn cael eu gorfodi yna y byddai’r ymgeisydd yn cydymffurfio â’r 
amodau.  

Dywedodd y Cynghorydd  Lewis bod dull Mr Green o annerch y Pwyllgor yn cael 
ei ystyried yn fygythiol. Mewn ymateb, dywedodd Mr Green mai’r bwriad oedd 
cydymffurfio â’r hyn roedd ar yr Awdurdod ei angen a cheisio cael caniatâd 
gydag amodau a fyddai’n bodloni pawb.  Ychwanegodd os byddai’r cais yn mynd 
i apêl, y byddai’r safle’n cael ei ystyried yn gyfreithlon ar sail D, ac na fyddai 
unrhyw amodau er lles preswylwyr lleol yn cael eu hatodi. 

Gofynnodd y Cynghorydd Jacob Williams pam nad oedd y cais yn cael ei gefnogi  
gan adroddiad asesu rheolaeth gwastraff. Atebodd nad oedd yr Awdurdod wedi 
gofyn am unrhyw adroddiad.    

Dywedodd y Prif Swyddog Cynllunio bod cais am gynllun rheolaeth y safle wedi 
ei gyflwyno nifer o weithiau ond nad oedd yr un wedi ei dderbyn, ac nad oedd 
cais wedi ei wneud am asesiad gwastraff. Awgrymodd y Cynghorydd Jacob 
Williams y dylai’r argymhelliad yn yr adroddiad gael ei ail-eirio.
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Dywedodd y Rheolwr Datblygu i’r diffyg gwybodaeth yn y cynllun rheoli safle 
wedi arwain at fethiant i roi argymhelliad cadarnhaol.   Ychwanegodd pe bai 
Swyddogion Cynllunio wedi gallu asesu’n briodol yr amodau a allai gael eu 
gosod na fyddai’r cynllun gwastraff wedi ennyn yr arwyddocâd a wnaeth.  

Cyfeiriodd y Cynghorydd J A Brinsden at sylwadau Mr Green yn dweud pe bai’r 
cais yn mynd i apêl na fyddai unrhyw amodau er lles trigolion lleol ynghlwm a 
holodd ai dyna fyddai’n digwydd.  Mewn ymateb dywedodd y Rheolwr Datblygu 
pe bai’r cais yn cael ei apelio ac y byddai rhybudd gorfodi yn cael ei arwyddo ar 
ôl hynny, byddai’r asiant yn dadlau nad oedd unrhyw newid materol yn y 
deunydd o’r safle mewn termau cynllunio; felly gallai’r rhybudd gorfodi gael ei 
ddirymu a gellid bwrw ymlaen â’r gweithgarwch. 

Dywedodd y Cadeirydd wrth Mr Green pan fyddai’r Cynghorwyr yn penderfynu y 
byddent yn ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd iddynt a bod mater apêl yn fater 
gwahanol. 

Mewn ymateb i anerchiad  Mrs Butland holodd y Cynghorydd K Lewis beth oedd 
y dyddiad pan newidiwyd deunydd y safle.  Cadarnhaodd  Mrs Butland i 
beiriannau mawr gyrraedd y safle ym Mehefin 2014 a chyn hynny mai ewythr yr 
ymgeisydd oedd yn defnyddio’r iard ond ar raddfa llawer llai.  

Dywedodd y Cynghorydd B J Hall iddo gael gair gydag uwch-swyddogion er 
mwyn ceisio ffordd i ddatrys y broblem gan fod yr iard sgrap bresennol wedi 
datblygu’n rhy fawr i’r safle  Awgrymodd y byddai safle wag ger Safle Mwynder 
Dinesig Doc Penfro yn llawer mwy addas ac y dylai’r Awdurdod ystyried pryniant 
gorfodol oddi wrth y perchennog presennol. Awgrymodd y Cynghorydd Hall y 
dylai’r Asiant a’r Awdurdod roi cychwyn ar drafodaeth er mwn hwyluso 
anghenion Mr Jones yn y lleoliad cywir.

O ganlyniad cynhaliwyd trafodaeth rhwng y Cyfarwyddwr Datblygu,  
Ymgynghorydd Cyfreithiol, y Rheolwr Datblygu a’r Cadeirydd..  Gofynnodd y 
Cyfarwyddwr Datblygu i’r Aelodau ystyried gohirio’r mater oherwydd nifer o 
faterion a grybwyllwyd gan gynnwys yr asesiad  o reolaeth gwastraff a sylwadau 
a wnaed gan Aelodau ynghylch dewisiadau eraill. 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd B J Hall; Eiliwyd gan y Cynghorydd P J 
Morgan

PENDERFYNWYD

Bod y cais yn cael ei ohirio nes byddai ymchwiliadau 
pellach wedi eu cynnal cyn dod i benderfyniad ffurfiol mewn 
cyfarfod diweddarach o’r Pwyllgor Cynllunio a Hawliau 
Tramwy.

[Gofynnodd y Cynghorydd Jacob Williams am i’w bleidlais ef yn erbyn gohirio 
gael ei chofnodi].
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95.  Cais Cynllunio Rhif 16/0922/PA - Castlewood Lodges, The Bridge, Narberth 
- Adleoli / uwchraddio 4 carafán sefydlog i 8 llety gwyliau pren gydag 
arwynebedd decin cysylltiedig, gwaith peirianyddol a thirlunio.

Cyflwynwyd y cais hwn i’w ystyried gan y Pwyllgor am ei fod ar gyfer datblygiad 
twristaidd ar safle dros 0.5ha ei arwynebedd (paragraff 1(g) o’r Cynllun 
Dirprwyo))     

Cynigiwyd gan y Cynghorydd T J Richards; Eiliwyd gan y Cynghorydd B J Hall

PENDERFYNWYD

Bod y cais yn cael ei gymeradwyo yn amodol ar yr amodau 
y ceir manylion amdanynt yn Adran 1.1 o adroddiad y 
Cyfarwyddwr Datblygu.  

96. Cais Cynllunio Rhif 16/0961/PA – Annedd Flaenorol Bwlch Gwynt, Hermon, 
Y Glog – Adfer annedd flaenorol 

Dywedodd y Cadeirydd i’r eitem hon gael ei dileu o’r Agenda. 

97. Cais Cynllunio Rhif 13/1079/PA – Tir i’r dwyrain o Llandigwynett, Sageston, 
Dinbych-y-pysgod – Llunio lagŵn clawdd pridd storio maetholion 

Cyflwynwyd y cas hwn yn wreiddiol i’w ystyried gan y pwyllgor ar 9 Medi 2014 ar 
gyfer gweithrediad trin gwastraff dros 0-5 hectar o arwynebedd (paragraff 1(h) o’r 
Cynllun Dirprwyo), lle y penderfynwyd ei gymeradwyo. Roedd y mater yn cael ei 
ailgyflwyno er mwyn hysbysu’r Pwyllgor o newidiadau i’r cynllun ac i geisio 
cymeradwyaeth i’r manylion a newidiwyd.

Hysbyswyd y Pwyllgor bod yr hysbysiad dyledus wedi ei dderbyn o’r 
buddgyfranogwr canlynol a oedd am ymarfer ei hawl i annerch y Pwyllgor.  

 Y Cynghorydd D Neale, Aelod lleol cyfagos 

Hysbysodd y Cynghorydd Jacob Williams y Pwyllgor bod y tir lle'r oedd y lagŵn 
i’w leoli o fewn i’w ward ef ac ar ffin ward y Cynghorydd Neale.  Dywedodd i’r 
cais blaenorol gael dau wrthwynebiad yn ymwneud ag arogl ac erbyn hyn bod 
pryder parthed gollyngiadau o’r lagŵn. Dywedodd y byddai’r lagŵn yn gollwng yn 
syth i’r afon a gofynnodd a fyddai angen draenio a leinin. Dywedodd y 
Cynghorydd Williams nad oedd ganddo unrhyw wrthwynebiad i’r lagŵn o ran 
egwyddor a dywedodd ei fod yn cytuno ag awgrym y Cynghorydd Neale ynglŷn â 
ffensio ychwanegol.

Cynghorodd y Rheolwr Datblygu, Timau Ardal y gellid delio â’r mater o dan 
reoliadau SSAFO (Silwair, Slyri ac Olew Tanwydd Amaethyddol) yr oedd Cyfoeth 
Naturiol Cymru yn gyfrifol amdanynt ac awgrymodd y gellid gosod yr amodau 
ffensio os nad oedd hynny yn un o ofynion rheoliadau  SSAFO.

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Jacob Williams; Eiliwyd gan y Cynghorydd B J Hall
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PENDERFYNWYD

Cymeradwyo’r cais yn amodol ar yr amodau y mae 
manylion amdanynt yn Adran 3.1 adroddiad y Cyfarwyddwr 
Datblygu, a bod gallu dirprwyedig yn cael ei roi i’r 
Cyfarwyddwr Datblygu i ymdrin â’r amod yn ymwneud â’r 
ffens.

98. Cais Cynllunio Rhif 16/1010/PA - 7 Stryd Fawr Abergwaun – Newid deunydd 
o siop A1 i A3 bwyd a diod i’r llawr isaf – Disgrifiad Diwygiedig 

Cyflwynwyd y cais hwn i sylw’r Pwyllgor am fod y cais am ddatblygiad yn groes 
i’r Cynllun Datblygu ond a oedd yn cael ei argymell (paragraff 1(n) o’r Cynllun 
Dirprwyo).  

Dywedodd y Cynghorydd Pat Davies, Aelod Lleol a oedd yn siarad gyda 
chaniatâd y Cadeirydd bod y cais hwn yn gofyn am newid deunydd o siop 
Dosbarth A1 i fwyty Dosbarth A3. Dywedodd bod yr eiddo mewn lleoliad pwysig 
yn Abergwaun ond ei fod wedi bod yn wag am rai blynyddol. Dywedodd y 
Cynghorydd Davies bod yr ymgeisydd wedi adnewyddu tafarn yn Abergwaun yn 
ddiweddar i safon uchel ac yn darparu bwyd ardderchog ac yn denu pobl i’r 
ardal, a’i bod yn hyderus y byddai’r datblygiad hwn yn llwyddo yn yr un modd. 
Ychwanegodd ei bod yn obeithiol y byddai deunydd amgen yn cael ei ystyried yn 
achos eiddo arall yn Abergwaun a fyddai’n gwneud y dref yn fwy bywiog. 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd G Price; Eiliwyd gan y Cynghorydd B J Hall

PENDERFYNWYD

Bod y cais yn cael ei gymeradwyo, yn amodol ar yr amodau 
y manylir arnynt yn adran 1.1 adroddiad y Cyfarwyddwr 
Datblygu. 

99. Cais Cynllunio Rhif 16/0958/PA - Ash Lane, C32026 Jct C3070 Ludchurch i 
Tavernspite, Tavernspite - 13 Uned Gwyliau ynghyd â derbynfa a siop 
gymunedol 

Dywedodd y Cadeirydd i’r eitem hon gael ei dileu o’r Agenda. 

Daeth y cyfarfod i ben am 1.10p.m.


